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EDITORIAL   
 

Cercetări în îngrijirea paliativă și implementarea în practică 

Prof. univ Wim J.A. van den Heuvel, Președinte al consiliului editorial al PALIAŢIA 

 

 Necesitatea stimulării îngrijirii paliative în practică 

și în cercetare este recunoscută pe scară largă. 

Desigur de experții în domeniu, dar și de diverse 

organizații internaționale (Organizația Mondială a 

Sănătății, Națiunile Unite, Consiliul Europei, Uniunea 

Europeană (UE)). Diverse țări ale UE au programe 

speciale de cercetare pentru îngrijirea paliativă; UE 

stimulează cooperarea internațională în cercetarea 

îngrijirii paliative. Asociația Europeană pentru Îngrijire 

Paliativă (EAPC) organizează - deja de ani buni - 

programe speciale pentru cercetători și premiază cele 

mai bune articole de cercetare. Cu zece ani în urmă, 

EAPC a publicat o carte albă privind standardele și 

normele pentru hospice și îngrijire paliativă în Europa. 

 

Dar este nevoie de mai mult. Îngrijirea paliativă nu 

este încă o parte integrată a serviciilor de îngrijire 

medicală. Adesea, factorii de decizie nu sunt bine 

informați despre necesitatea și importanța îngrijirii 

paliative. Prin urmare, Organizația Mondială a 

Sănătății a dezvoltat anul trecut un curs online de 

formare a profesioniștilor în îngrijirea paliativă cu 

privire la dezvoltarea politicilor naționale. Va fi de 

ajutor? Sa speram! Până acum, astfel de acțiuni nu 

au adus rezultate evidente. 

 

Unele reviste despre îngrijiri paliative și 

medicamente prezintă o listă cu cele mai bune 

articole care sunt publicate în jurnalele lor. În diferite 

țări din întreaga lume, organizațiile naționale de 

îngrijire paliativă și de îngrijire acordă premii anuale 

pentru persoanele care au depus eforturi deosebite 

pentru stimularea îngrijirii paliative. Va fi de ajutor? Sa 

speram! Până acum, astfel de acțiuni nu au adus 

rezultate evidente. 

 

Pe lângă problemele politice pentru a realiza că 

îngrijirea paliativă este o parte integrată a asistenței 

medicale, există o altă problemă. Cum să vă asigurați 

că noile rezultate ale cercetării, care pot stimula 

îngrijirile paliative și îmbunătăți calitatea îngrijirii, își 

găsesc calea în practica zilnică. Implementarea este 

uneori văzută ca un proces automat, dar nu este. 

Există multe obstacole pentru a introduce inovații 

bazate pe dovezi și îmbunătățiri în practică. Unul 

dintre obstacole este acela că oamenilor (de 

asemenea și profesioniștilor din domeniul sănătății) le 

place să lucreze așa cum sunt obișnuiți. Un altul este 

acela că cineva crede - sau dorește să creadă - că 

rezultatele cercetării, care se bazează pe studii din 

alte țări cu alte sisteme și reglementări de îngrijire a 

sănătății, nu vor „funcționa” aici. Și un alt lucru este 

că reglementările (ghiduri, finanțe etc.) trebuie 

ajustate. Și alta este … 

 

Implementarea de noi tratamente, bazate pe 

cercetări, nu este ușoară, dar eforturile merită: 

îmbunătățește calitatea îngrijirii și calitatea vieții 

pacienților și a profesioniștilor din domeniul sănătății. 

Ce factor de decizie nu ar dori să realizeze asta? 

 

   EDITORIAL 

    

   Research in palliative care and 

implementation into practice 
 

Prof Wim JA van den Heuvel, Chairman of PALIAŢIA 

 

The need to stimulate palliative care in practice and in 

research is widely recognized. Of course by the experts in 

the field, but also by various international organisations 

(World Health Organisation, United Nations, the Council of 

Europe, the European Union). Various EU countries have 

special research programs for palliative care; the EU 

stimulates international cooperation in palliative care 

research. The European Association for Palliative Care 

(EAPC) organizes – already for years – special programs 

for researchers and awards the best research articles. 

Already ten years ago the EAPC published a White Paper 

on standards and norms for hospice and palliative care in 

Europe.  

 

But more is needed. Palliative care is still not an 

integrated part of health care services. Policy makers are 

often not well informed about the need and importance of 
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palliative care. Therefore, the World Health Organization 

developed last year an online course to train palliative care 

workers on the development of national policies. Will it be 

helpful? Let’s hope so! But till now, such actions has not 

brought evident results. 

 

Some journals on palliative care and medicine present a 

list of the best articles, which are published in their journals. 

In various countries, worldwide, national organisations on 

palliative and hospice care present yearly awards for 

persons, who did outstanding work to stimulate palliative 

care. Will it be helpful? Let’s hope so! But till now, such 

actions has not brought evident results. 

 

Besides the major political and policy problems to realize 

that palliative care is an integrated part of health care, there 

is another nasty one. How to ensure that new research 

outcomes, which may and stimulate palliative care and 

improve the quality of care, find their way into every-day 

practice. Implementation is sometimes seen as an 

automatic process, but it is not. There are many obstacles 

to introduce evidence-based innovations and improvements 

into practice. One of the obstacles is that people (so, also 

health care professionals) like to work as they are used to. 

Another one is that one believes – or want to believe - that 

research outcomes, which are based on studies in other 

countries with other health care systems and regulations, 

will not ‘work’ here. And another one is, that regulations 

(guidelines, finances etc.) has to be adjusted. And another 

one is …….. 

 

Implementation of new treatments, based on evidence-

based research, is not easy, but the efforts are worth it: it 

improves the quality of care and the quality of life of patients 

and health care workers. Which policy maker would not like 

to realize these? 

 

 


